AL 40 JAAR ONDERHOUDSPARTNER
VAN SLEVROUWE
MASCO SCHILDERS BV
‘1974….Ik herinner het me nog als de dag van gister… onze allereerste opdracht voor Slevrouwe…
Onderhoudsschilderwerk aan de pastorie was het, in die tijd nog aan de Plankstraat’, mijmert André
Houben, gepensioneerd directeur Masco, met een trotse glimlach.

S

indsdien zijn wij onafgebroken betrokken geweest bij alle
restauratie- en schilderwerken aan de binnen- en buitenzijde
van Slevrouwe. Ook de Merodekapel, de sacristie en de huidige
monumentale pastorie aan het Onze Lieve Vrouweplein hebben we ‘in
portefeuille’.

Bladgoud
Een van de meest eervolle opdrachten voor Slevrouwe was toch
wel het grote restauratiewerk, in 1984 en 1985, aan plafond- en
muurschilderingen, ornamenten en natuurstenen blokken. Daarbij is de
verf die architect Pierre Cuypers in de negentiende eeuw had aangebracht,
door ons gerestaureerd en in ere hersteld. Ook hebben we toen het
vernieuwde rugwerk van het orgel met bladgoud belegd, evenals een
gedeelte van het voormalig hoofdaltaar.
In april 1985, een luttele drie weken voor het bezoek van paus Johannes
Paulus II, was de klus geklaard!
Markant detail: alle namen van onze toenmalige medewerkers en
opdrachtgevers zijn ter herinnering aan deze bijzondere opdracht, in een
raam nabij het orgel vereeuwigd.

Bovengrondse mijnwerkers
Tot tweemaal toe hebben wij de Merodekapel schoongemaakt en
geschilderd. Dat was spraakmakend.
Door het dagelijks branden van honderden kaarsen bij het genadebeeld
van OLV Sterre der Zee, waren de plafonds en wanden in de loop der
jaren bedekt met een dikke laag vette roet.
Voor het schilderwerk kon beginnen moest dat allemaal, onder hoge druk,
met warm water worden schoongespoten.

Bij de laatste beurt is zelfs de oude inscriptie weer even zichtbaar geweest.
Met name dat schoonmaken trok vele nieuwsgierige kijkers, om de
‘bovengrondse mijnwerkers’ van dichtbij te kunnen aanschouwen. Ook in
de media bleef het spectakel niet onopgemerkt.
Het meest recente werk aan Slevrouwe was de restauratie in 2014 van
de buitenkant van de St. Barbara en St. Josef toren. Onder andere de
monumentale poorten en torenluiken zijn toen geschilderd.

Opdrachtgevers
Wie is Masco Schilders nog meer, behalve de vaste onderhoudspartner
van Slevrouwe?
Wij zijn een allround schildersbedrijf met meer dan veertig jaar
ervaring op het gebied van onderhoud, wandafwerking en restauratie.
Met een team van even enthousiaste als geschoolde vaklieden leveren
wij een compleet pakket aan adviserende en uitvoerende diensten.
Resultaatgerichtheid en kwaliteit versterken elkaar daarin.
Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel in de particuliere als in de
zakelijke sector. Daarnaast werken wij voor uiteenlopende soorten
organisaties: aannemers, kerken en andere monumentale gebouwen,
architectenbureaus, vastgoed entrepreneurs.
Samen met onze klant werpen wij vaak een ‘technologische’, innovatieve
blik in de toekomst. Foto’s kunnen digitaal worden ingekleurd om het
eindresultaat al zichtbaar, voor de klant als het ware tastbaar te maken.
Voor meerjarige onderhoudsplannen en -abonnementen bent u bij ons
eveneens aan het juiste adres.
Kiezen voor Masco, is kiezen voor kwaliteit!
www.mascoschilders.nl

